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Hướng đến kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt 

Nam (18/11/1930 – 18/11/2022). Ngày 13/11/2022, xã Thuận Minh tổ chức ngày 

hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Về tham dự Lễ đại biểu tỉnh có bà Trần 

Thị Thanh Hương, Phó chủ tịch UBMTTQVN Tỉnh; đại biểu huyện có ông Từ 

Duy Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Văn Hóa Thông tin huyện. Đại biểu xã có 

ông Nguyễn Minh Thảo, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã; ông  Nguyễn Thanh 

Đông, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Hồ Thanh Nhanh, Phó bí thư, Chủ 

tịch UBND xã; ông Nguyễn Hữu Duyên, Chủ tịch UBMTTQVN xã và lãnh đạo 

Hội đồng nhân dân, UBND các ban ngành đoàn thể xã; đặc biệt có hơn 400 người 

dân đại diện cho 200 hộ gia đình trên địa bàn xã cùng tham dự. 

Trong không khí vui tươi, thân  mật của ngày Hội, các đại biểu đã cùng nhau 

ôn lại truyền thống của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trong 92 năm qua; 

đồng thời đánh giá kết quả một năm thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận 

động trong cộng đồng dân cư. Qua một năm thực hiện cuộc vận động “ toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới-đô thị văn minh” ở khu dân cư, đời sống vật chất 

và tinh thần của nhân dân tiếp tục phát triển, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã 

hội tiếp tục được giữ vững, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, khởi sắc. Với khí 



thế mới, phong trào thi đua mới, trong năm đã vận động đóng góp hơn 6,3 triệu 

đồng cho Quỹ vì người  nghèo, vượt chỉ tiêu xã giao; vận động nhân dân đóng góp 

233 triệu đồng làm đường bê tông xi măng với tổng chiều dài 650 m. Công tác đền 

ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công luôn được quan tâm chu 

đáo, kịp thời. Công tác tổ chức học tập, tuyên truyền, phổ biến các tiêu chí gia đình 

văn hóa được các thôn chú trọng, nhân dân tiếp tục hưởng ứng và nâng dần về chất 

lượng. Năm 2022, toàn xã có 1820/1852 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 98,27% 

tổng số hộ toàn xã.  

Dịp này, UBND xã  đã tặng giấy khen cho 04 tập thể và 08 cá nhân đạt danh 

hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu trong năm 2022. Cũng tại buổi lễ, UBND xã đã  

tặng quà cho 04 phần quà cho gia đình chính sách trên địa bàn toàn xã.  


